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SIDE 2 AF 4  
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 2) Meddelelser 
Velkommen til lektor Inge Kryger Petersen (IP) fra SAMF og 
præsentationsrunde. 

 
TR orienterede om status på udpegninger til Praksisudvalget fra SCIENCE, 
SUND og JURA. 
 
Fra SCIENCE har Akademisk Råd besluttet at genudpege GJ som medlem 
per 23. september 2019 og BH er genudpeget som medlem per 1. september 
2019. Akademisk Råd på SCIENCE forventer endvidere at udpege 2 
suppleanter snarest. 
 
Mads Bryde Andersen er udpeget som medlem af Praksisudvalget af 
Akademisk Råd på JURA per 11. december 2019 og Clement Salung 
Petersen er genudpeget som suppleant per 11. december 2019. 
 
Akademisk Råd på SUND har endnu ikke foretaget udpegning. 

 
TR orienterede om rektors indlæg i Universitetsavisen af den 19. september 
2019 med titlen ”Forskningsintegriteten på Københavns Universitet er ikke 
til salg”. Indlægget ses af Praksisudvalget som udtryk for, at rektor 
interesserer sig for arbejdet i Praksisudvalget. 

 
Status vedrørende henvendelse til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed 
vedrørende nævnets sagsbehandlingstid blev drøftet. 
 
Danske Universiteter fik samme idé som Praksisudvalget, og udarbejdede et 
brev til nævnet på vegne af universiteterne. 
 
Resultatet af brevet fra Danske Universiteter er, at der nu afholdes et møde 
mellem Danske Universiteter og Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. 

 
TR orienterede om, at sekretariatet for Praksisudvalget deltager i 
netværksmøde med sekretariatet for Nævnet for Videnskabelig Uredelighed 
dem 24. oktober 2019, hvor emnerne bl.a. er status på sager og Nævnet for 
Videnskabelig Uredeligheds årsberetning vedrørende sager om tvivlsom 
forskningspraksis.  

 
TR orienterede om, at Praksisudvalget den 30. september 2019 har modtaget 
skriftlig vejledning fra sekretariatet for Nævnet for Videnskabelig 
Uredelighed om oversendelse af sager vedrørende plagiering til nævnet.  



 

SIDE 3 AF 4  
TR orienterede status på verserende sager hos Nævnet for Videnskabelig 
Uredelighed. Københavns Universitet har i øjeblikket 5 verserende sager 
ved nævnet. 
 
PS orienterede om, at SUND nu udbyder et nyt kursus til ph.d.-studerende 
vedrørende plagieringssager. SUND vil lære de studerende at scanne deres 
ph.d.-afhandlinger for plagiering selv. 
 
 
Ad 3) Opfølgning på Praksisudvalgets konference 2019 
 
Praksisudvalgets konference 2019 blev drøftet, herunder hvorledes 
Praksisudvalget vil følge op på konferencen. 
 
Prorektor anmodede på konferencen Praksisudvalget om at være 
behjælpelig med en afklaring nogen af de spørgsmål, som blev drøftet på 
konferencen. 
 
Det blev besluttet, at Praksisudvalget foreslår prorektor, at Praksisudvalget 
igangsætter to projekter som opfølgning på konferencen. Et projekt 
vedrørende ”ret til data” samt et projekt vedrørende ”datamanagement”. 
Tanken er, at projekterne skal resultere i udarbejdelse af retningslinjer på 
området. Praksisudvalget ønsker at retningslinjerne skal udgøre et 
supplement til øvrige retningslinjer på Københavns Universitet. 
 
Praksisudvalget besluttede videre, at der i forbindelse med udarbejdelse af 
retningslinjerne, skal nedsættes en gruppe i Praksisudvalget, som udarbejder 
udkast til retningslinjer, som kan drøftes i Praksisudvalget. 
 
 
Ad 4) Opfølgning på Praksisudvalgets konference 2018 
Praksisudvalgets brev af den 7. november 2018 til rektoratet vedrørende 
konferencen 2018, er blevet besvaret ved prorektors brev af den 12. 
september 2019.  
 
Prorektors brev af den 12. september 2019 blev drøftet, herunder hvordan 
uddannelse i code of conduct gennemføres.  
 
Det blev besluttet, at Praksisudvalget vil besvare prorektors brev skriftligt. 
LOF udarbejder udkast til brev, som sendes i høring hos medlemmerne af 
Praksisudvalget. 
 
 



 

SIDE 4 AF 4 Ad 5) Planlægning af kommende møder 
Det blev besluttet, at Praksisudvalgets næste møde er torsdag den 28. 
november 2019, kl. 16.00-18.00. 
 
Mødet efterfølges af middag for Praksisudvalget. 
 
 
Ad 6) Konkrete sager 
Praksisudvalgets drøftelser af konkrete sager er ikke offentligt tilgængelige, 
jf. Forretningsorden for Udvalget vedr. god videnskabelig praksis 
(Praksisudvalget) ved Københavns Universitet § 7, stk. 4 
 

 
Ad 7) Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
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